
B IJLAGE 

TOT 

SATIREN DER XVIDE EEUWSCHE KLEINE BURGERIJ. 

EEN SPEL VAN SINNEN "VAN DE HEL 

VAN 'T BROUWERSGILDE" GENAEMPT.1) 

Met seven Personages: 
I - Lucifer. 
2 - de erste duvel. 

3 - 2 duvel. 

4 - 3 duvel. 

5 - 4 
6 - 5 diivel. 

7 - den Secrefaris. 

T uci fer comp' eerst zryt : 

Waer sijdij nu ghij verdoemde honden 

met duysternisse gebonden, ghij helsche stieren. 

Waer blijft dij, ghij Satanas, oorsprong van sonden, 
die de sielen cont deurwonden, in allen quartieren, 

ghij wilde Bohemath met u verdoemde dieren, 
die als grijpende gieren plach te gapen; 
en ghij Leviathan met u vreden manieren; 
Belzebuck met u officieren, die daer voert mijn wapen, 
Mammon met alle u gierrighe knapen? 

10 Is 't nu tijt te slapen, Asmodius ghij duvel quaet, 
-- 

1) Het stuk bevindt zich (in een afschrift van 16oo) in bundel A der oude tooneelstukken der rederij- 
kerskamer - nu Societeit - ,'I'rou Moet Blijcken" te Haarlem. 
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deur wien die leuxurieusen pleghen vreucht te rapen, 
en dan braeckt gy se den hals tot onser baet. 

Waer legdij, Belyal alder duvelen advocaet, 

ghij die pleeght te geven raet dit verdoemde zaet ? a 

Compt eert valt te laet, dat men u moet verbranden, 

Charon voerman der hellen, daer mijn betrou op staet; 
Briareus die de cracht hebt van hondert handen; 

ghij felle Larva, altijt grimmende als de faylgande 1) ; 
Chimera met drie hooffden altoos vierspouwelijck; 

20 Cerberus, den bassenden hont, vermaert in veel landen 

met u drie kinnebackens, wreet en grouwelyck. 

Ghij dieren altsaemen hoe sijdij nu dus flou,velijck, 

compt met veel duyssent legioenen haestelyck voort; 

Ghij serphent met seven hooffden int fatsoen seer nou«-elyck 2), 
' 

compt mee ter baen, off ick werde gestoort 3). 

De erste duvel. 

0, aldermogenste prince tot onser confoort, 

Keyser over dat werreltse rijck altemael, 

koningh van die kinderen des hoochmoets en discoort, 

vuyt 't groote babilonische rijck int spetiael. 

De izuede duvel: 

30 Een dominateur ende vorst zijdij princepael 
der verstroyde overheyt, die in de lucht regeert; 

' 

een prince, die daer dominatie heeft, so ick verhael, 
in de kinderen des ongelooffs seer hooch geeert. 

De derde duve/: 

Prince der duysternisse, diens rijck vermeert, 

Hartoghe van Invidia, Superbia mede, 
Avaritia en Ebrietas met datter consequeert, 

groote executoor des hoochsten hier beneden. 

De vierde duvel: " 

Wij bieden helschen saluyt vol verdoemder onvreden. 

en dat gij moecht prospereren tot elckx bederven, 

1) Van faelgeren, gebrek lijden. 2) Benauwend. 3) Verstoord. 
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40 tot vermering ons rijckx na der helschen seden, 

en datter veel sielen d' eeuwigen doot moeten sterven. 

De vijfste duvel: . 

Wij, u ondersaten, om helschen baet te verwerven, 
. 

sun geneycht uw en ons natuer, vroech ende spade, 
u bosen wil te volbrengen om vreucht te beerven, 

opdat wij mogen blijven in u verdoemde genadt, 
Wadt belieffd u, o prince. 

Luci fer : 

Maer dat gij slaet gaede, 

opter hellen schaede, hoe soud ick bedecken, 

elcks plicht te wecken loos ende vals van raede, 
maer nu leght ghij en vijst gelijck der gecken. 

I. duvel: 

50 Meester, ick coom deur Hoochduytslant trecken, 

daer ick in veel plecken, en steden was gelogeren, . 

ick hoope daer noch een bloedighen crijch te verwecken, 

die hem tot sulcken endt sal strecken als ghij moecht begeeren: 
tusschen die de nieuwe religie leeren 

en die catholijcken vol eeren is een spel begonnen,1) 
daerdeur sal ons rijck noch seer vermeeren, 

datter veel duyssent sielen werden gewonnen. 

2. .° _ 
O machtigen coninck ghij hadt mij gesonnen, 
in Frankrijck, om daer 't vier van twedracht tonsteecken, 

60 daer heb ick wadt gerockent, ten is noch niet gesponnen, 
't is daer al van twedracht int gelooff, dat men daer spreecken, 
daer van daen quam ick op die frontieren gestreeken, 
daer beyden die coninghen laegen met al haer macht, 
daer thoonde ick mijn cueren, tes wel gebleecken, 
int trackteeren des pays, dach endue nacht. 

Maer die Man hier boven thoonde doen sijn cracht, 
onder die colloquenten aldaer minst metten meest, 
dus most ick daer ruymen deur die eendracht?2) .. 

dit was voor ons duyvels een groote tempeest. 

1) Waarschijnlijk is bedoeld de stichting vnn den Schmalkaldischen Bond 1531, in i546 leider.d tot 
den Schmalk. oorlog, 

2) W'aarschijnlijk is bedoeld de vrede van Crespy 
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de 3 duvel: 

70 Sij ick in Lij ff'lant, in Pruyssen ende Moscovien geweest, 
daer heb ick so onbedeest samen getist, 
hoe dat de Lijfilanders, die daer waeren onbevreest 

van de Pruysschen overvallen met grooter list; 
en in Deenmarcken heb ick gemaeekt grooten twist, 
om 't coninckrijck, want elck int regement 
wil wesen, maer sij worden gesplist, 
dat noch profiteeren sal voor ons grotelyck int endt. 

de 4 duvel: 

Ick was van u in Palestina en Judeen gesendt 
en int lant daer ontrent, onder den bischop gelegen 

80 van Hebron, 't welk ons wel is bekent, 

daer heb ick groote kennis aen den coningh gecregen, 
want die houwen nu veel meer hoeren dan sij voortijds plegen, 
elck is daer genegen beneficien te verpachten, 
in proves, proosteijen sij deen d' andere dregen : 
tis daer al te huer off te coop, wie soude dit verachten. 

de 5 duvel: 

O ongenadighe vorst van der duvelen geslachten, 
ick heb gewest in Perssen, Meden en in Chaldeen 

in Assierien, Babilonien, wilt hier op achten, 
daer sijnt al ongelovige heydens groot en cleen, - 

9o maer hier ist vol christenen in allen steen 

so hem 't volck gemeen hier nu vermeten. 

Lucifer : 

Ghij Mynos helsche secretaris, wilter u toe reen 

en haelt voort u register, 't welck wij quaetclap heeten, 
wilt se daer in teyckenen opdat wij se weeten, 
die hem gelovigen christenen alhier nu beroemen. 

De Secretaris : .' 

Dat sal ick nu doen ende niet vergeten; 
dus om wel te schrijven, so wilt se mij noemen. 

£xcifer : .. 

Borra, hoort hoe sullen sij noch van den duyvel droomen 
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dees onvruchtbaere bomen, 't helsche vier naeckende, 

100 al ist dat sijts met schijn en schoon woorden bebloomen, 

dat se Godt kennen, haer leven est messaeckende, 
siet hoe is elck thans in giericheyt waeckende, 

in oncuysscheyt blaeckende, in hovaerdich rellen 1) 
ai is elck een devotich wesen maeckende, 
het is al raeckende met beide voeten ter hellen; 

wie soude al die boossheyt connen vertellen 

die dees christenen useren; elclc is wreet als een eegele; 
waerin gaen se hem nu beter dan Turcken aenstelle-n: 

besiet heur ordinantie en christelijcke regele: 
i io waer is de lieffde 't welck is der christen zegele, 

d'ongelovighe een spiegele, waer isse gebleven ? 
Heur deuchden smelt als een gewreven tegele, 
waer is het ootmoedigh en sachtmoedigh leven ? 

Jae sij voeren den christen-naem, tis veel bedreven, 
siet hoe sij hem aencleven, tsij heeren off knechten, , 
hoe is die Overvloedicheit nu bij hem verheven, 
die groote discoort, het kijven, het vechten, 

sij verdrucken malcander met pleyten, met rechten, 
met sweeren en versweeren in allen steden, 

120 ja liegen en bedriegen niet als de slechten 2), 
alle pomperije gaet hem bij heur verbreden, 

waeraen so blijcken haer christelijcke zeeden, 
daer alle recht en reden bij haer wert versmaet ? 

Justitie en waerheyt leyt nu beneden, 
met voeten vertreden, geacht als slijck opter straet ; 
die niet bekent en is, mach wel sien hoe dattet nu gaet 
met elcken staet, hoe yegelijck sweert nu 

deur gierricheit, die wortel van allen quaet, 

gewassen vuyt mijnen zaet; men siet hoe dattet tiert nu: 

130 Pieter vaert vuyt visschen, Symon regiert nu 3) ; 
dus wertet bestuert nu van onder tot boven, 
het rabadt 4) is ontstelt, men siet wel waert miert ') nu, 
dat men bosen versiert nu in allen hoven, 

1) Schetteren. 2) Geen dan de eenvoudigen. 3) Symon, nml. door de simonie, den verkoop van kerkelijke ambten. 
4) Hier in de beteekenis : sponning. 5) Wringt. 
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Noteert eerst dees canonicken met heur groote proven, . 

men derff mij niet loven, men sient voor ooghen, 
. 

sij hebben cappelrijen en pastorijen, siet hoe sij sloven, 
't welck sij verteeren met heur hoeren dits ongelogen, 
waer gaen sij heur religie toch aen betoghen, 
die hen niet en voegen van alle wellust torboren 1), 

14o abten, domproosten, comendeurs, die hem selffs verhogen, 
dese sullen al duyvels kermisse hooren. 

Dees officiaelen, fiscaelen, deeckens en provisoren, 
diewelcken met heur ooren nae den clinkaert hellen 2), 
waerdeur sij den armen heur recht versmoren, 
want hij crijght dickmaels 't beste recht, die meest mach tellen ; 
hoe simulaet sij hem tegen d overspeelders stellen 

en dingen, costumeren met al suck gebroet, 
. 

daer sij jaergelt ainemen, dese fraye gesellen, 
dan sijn sij dooff en blint, - maer ghij weet, dat men t hier niet en doet, - 

150 compter dan een boer off een schamel, simpel bloet, 
die hem uyt rechter onnoselheyt yet heeft ontgaen, 

_ dan seyt Fiscus : "ick summitteer die saecke, als ghy nu oock, 
aen dees twee goe heeren, die de saeck verstaen, 
't feyt is seer groot, ghij hebt te veel niisdaen, 

' 

men soude u nae recht met den ban schoffieren" ; 
daer staet den schamelen en is gans verraen, 
want die arbiters deelen mede, so sijn nu die manieren: 

dan seyt de een: "habet multas vacas, wilt hem doch wat vieren, 
ille mox est dativi casus, tamen dives, sijt verbeden 

160 accipe totum, weest hem toch wat goedertieren" ; 
dan gaen se hem bestieren, t sijn nu de seeden. 

' 

Maer sij en doent niet, die hier te lant regieren, 
want sij woonen al verder in Persen off Meden 

daerom sul dij dees pijneghen, duer al haer leden. 

Pastoren, vysicureyten, dees ontrouwen haerders, 
dees sielbewaerders, dien de schapen sijn bevolen, 

1) Te genieten. 2) Naar de klank van het geld luisteren. 
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t sijn nu geen huerlingen maer schadtvergaerders, 
want sij geven gelt toe, wadt baettet verswegen, 
tis slechts om die profieten, - maer dit geschiet in Polen, 

17° ghij siet wel, dat se hier geen pastoryen verpachten, - 

sij hebben der som drie, vier; al ist dat de schapen dolen, 

werden se van den wolff gestolen, sij grijpen nae die vachten; 

Oock en suldij dese biechtvaers niet verachten, 

die nae de penninghen wachten, en, nae groote bespreecken, 
die quade stercken en haer boosheyt versachten; . 

Teyckent oock dese predicanten die dwalingen preecken 
en dees clapachtige memorye-papen met meerder gebreeck, 
die om haer baet voor uwen in den kerck gaen gaepen, 
om cappelryen te crijgen dit sijn de treecken; 

18o en oock deese wellustige outaer-paepen, 
met dees c1oosterluyden, diet al inraepen 
dat se mogen schraepen, dees monnicken en begijnnen, 
dees nonnen, die gaern lecker eeten ende lang slaepen; 
die en sijn nergentnae so heylich als sij schijnnen, 

clopsusters die van ypocrytschap verkwijnen 

pijlaerbijters i), matsleepsters die hem selff behaegen, 
dat men met haer aensicht wel sielen soude pijnen, 
dees suldij al voeren met helschen vlaegen ; 
dees coorsangers, die alle daegen 

igo loopen en jaegen, uyt en in de taverne, 
die besuckt sijn met Sint Amfraes plaegen 2?. , 
so dat se dick int slick leggen, dees Bachuys-dienaeren, 

gelijck oft een deel ontijdige 3) verckens waeren, 
lollen als kaeters, maer als hem wert geschonken yet, 

loopen sij nae den kerck, - anders loopen sij der niet gaeren,- 
en beginnen Godt daer te singen een droncken liet. 

Voochdijen van kercken, weesen en armen, die men proncken siet, 

getijmeesters, gasthuys- en siecke-meesters, wilt mee schrijven; 
dees cloesteraers en wert daerop gesconcken niet, 

200 die dagelijcks spelen met ronde schijven. 

1) Schijnheiligen. 
2) Bezocht met dronkaards kw;ilen: St. Amfraes, woordspeling met amphora; in de Leelderhaude Ge- 

neuchlijkke Dichten enz. (uitgave Mij. d. Ned. Letterk. blz. 168) komt een spel voor 11 Van den Abt van Amfra? 
Heer van Kannenburgh." 

3) Onbetamelijk. 
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Teyckent mede, wadt spel dees groote meesters bedrijven 
als stathouders, ruwaerden, presidenten, sofforeynen, 1) 
die uyt den blauwen sack hem selfs gerijven 2); 

raetsheeren, amptmanr en, drossaeten, casteleynen, 

provoosten, meyers, hopmannen, cappiteynen, 
die excysen, tollen ende imposten opsetten, 
tot belastinge der gemeenten, groot met de cleynen, 
en dit onder dexel van noot ende schijnende 3) wetten, 
voort: hovelinghen, banroetsen, dees groote caddetten, 

21o wilt op dees smal eelingen 4) letten, die int lant seer veel sijn, 
en hem int hoochsten verheffen, dees gierige fretten ; 

jae, sij willen nu die overheyt van 't lant geheel sijn, 
want daer en mach nu geen voochdy, officie of casteel sijn, 
daer sijn een hoop beroyde eelinge teegen, 
al sijn sij van Keyenburgh 5), alse slechts van geboort eel sijn, 

sij moeten regieren, wat baettet verswegen ; 
waer sijn haer edele wercken doch in gelegen? 
Int pomposich plegen, dobbelen, drincken, en hoerjaegen. 
Hebben sij haar leenen daer eerst op vercregen, 

220 dat sij sullen bondt, fluweel, sijde, damast op schoer dragen, 
wat baet doense, dan dat sij den armen boer plaegen, 
daer sij souden, alst noot is, met den lantheer int velt sijn ? 
Maer sij willen heur lijff niet in sulck roemoer waegen : 
sal ment lant beschermen, so moetet met der boeren gelt sijn. 

Voort : schouten, bailliuwen, die van den coninck gestelt sijn, 
welcken nu als gieren donnoselen verduwen, , 
en voor beschermers der goeden nu willen getelt sijn, 
wie in huer handen compt, die mach wel gruwen, 

princepael donnoselen wertet meest verguwen 6 ), - 

1) Sofforeynen, heel misschien voor: suffraganen; souvereinen is wel niet mogelijk. 
2) De blauwe zak is die, waarin het onrechtmatig verworven geld geborgen wordt. Zie Nerd. ii"bk, op 

blauw. In iVIARNIX Bijenkorf iets dergelijks (249b) ,Alle listighe Praktisynen, alle blauwe Sackmeters", enz. 
3) Duidelijke. 4) Arme edellieden. 5) De kei hebben, niet recht wijs zijn ; in het Antw. Liedtboeck (CLXIX) 

besluit ecn liedje, dat begint: 
Wy groeten mijn heer met grooter eer 
Van Keyenborgh verheven 

met deze regels: 
' 

Men moet se eeren, ghelijcken heeren, - 
Waer vint men meerder dwasen, 
Omdat se hebben so grooten goet 
doen si al wise wercken. 

6) Verguisd ? 2 
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230 wye hier geen schult toe en heeft, die en trecx t hem niet aan. 

Al souden sij wadt versieren, oft oude wrocken vernuwen, 

hij heeft haest schult, die wadt mach verliesen, wij sient plaen 
Maer heeft yemant een dootslach off capitael feyt gedaen, 
daer connen ,dees wel voor remissen off pardoen voor impetreren. 

Om dit 2) doen sij so en laeten sulcks deur t lant gaen, 
want sij moeten selffs tadvijs geven, dats pracktiseren ; 
hiermede sij heur halve pacht wel conquesteren, 

sij verbien tapprenderen heur dienaers den quaeden: 
die cost en moeyt is schier so groot van dees texcuseren 

24o als t gunt dat dit hem in rekening mach comen te staeden, 
wadt behoeven sij met dees moeyt dan te sijn belaeden? 

tIs veel mackelijcker een boer deur sijn buydel te rijen ! 
Wie straft nu knevelen, straetschenden, off sulche misdaeden? 

Dus compt, dat men geen weegen mogen reysen off lijen - 

Maar dit beurt evenwel meest al in Turkijen 
off in Moscovien daer men sulckx nu doet. 

Raetsheeren, leenmannen, die ons dickmaels verblijen, 
dees sal ick em haer abelheyt stellen in den helsche gloet, 
diet vonnisse wijsen uyt een gierich hart verwoet, 

250 sij wijsen en geven raet en daet met sijn aencleven, 

compter dan een boerman, een schamelen bloet, 

die uyt een vrij gemoet een vad boters mach geven, 
en vraccht mijn heer raet, die seyt : ,daer is veel bedreven, 

t gaat boven schreven, t lijff is gants verbeurt 

deese saecke moet aen mijn en noch een leenman sijn gebleven, 
off ghij wert als een misdader waerlijck gecontelieurt 3)". 
D officier hout hem sterck al waer hij gesteurt, 
onderdes staen sij t samen, hier wel op let, 

. dus clooten sij op twee baenen, - ist quaelijck gekuert? - 

260 en raecken altsaemen in des duyvels net. 
' 

Burgemeesters, reeckenmeesters, die hooren in de wet 

die de burgers soude voorstaen, wie soudet laecken, 
deur wien t gemeen welvaren dick wert verplet, 
want sij soecken int regieren meest heur eygen saecken, 
elck wil sijn sin volgen, siet hoe dat sijt maecken ; 

1) Duidelijk. 2) De speler moet hier blijkbaar met een handgebaar geld-aannemen aanduiden. 
3) Contelieuren; het woord kan ik niet thuis brengen. 
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dus blijfftet gemeen welvaren dickmaels verloren 

ende die nering werdt verdurven, wadt baet dat kaecken '), 
hoe houwen sij dan den eet, die sij hebben gesworen, 

schepenen, wethouders, als tuyghen vercoren 

270 om elck ernstelijck te doen reght en justitie, 

bijsonder weduwen en weesen, also wij hooren, 
die en doen nu nau yemant en expeditie 
hoe haer sommam es, gaen spelen2) waer haerder malitie, 
daer van hebben sij te lantwaert groote gebreecken ; - 

Maer hier is van dies met alle geen subspitie, 
ten waer dat anders yet merckelijck waer gebleecken, 

sij sijn hier te actijff, wie soudet versteecken, 
want sij vergaeren alle daechs, - als sijt niet en laeten. 

Teyckent oock mede, aenhoort mijn spreecken, 
280 dees pompoese, calumnieuse advocaeten, 

die t volck t gelt uyt den buydel ontpraeten, 
een yegelijck connen raeden nae haeren sinnen, 

seggende : "sal icker in dienen, so en wiltet niet laeten, 

ghij en compt int recht, want ghij moetet winnen". 

Sij en laeten niemant ongetroost van buyten off van binnen, 
so connen sij menigen burger ende boer raen 

also lang [tot] sij t gelt hebben, t welch sij beminnen ; 
dan laeten sij hem naeloopen en sien hem overschoer 3) aen. 

Ghij en moecht schier nau 66ns over haer vloer gaen, 

290 die hant moet in de tasse ende den buydel moet open, 
anders seggen sij : "laet den vraecken boer staen, 

hij sal noch wel drie off vier jaer achteran lopen"; 
Dees procureurs en taelluyden daer de duyvels op nopen, 
heur lichticheyt en ontrouwheyt is elck openbaer, 
die de partijen jaer en dach achteraen laeten lopen 
sonder naer haer saecken eens te sien, ick segs u claer. 

Als die boer dan compt, seyt dan : "sijt ghij daer, 

JAN DIRRICKZ, ik moet u wellcom heeten, 
ick heb terstond u saecke in mijn handt gehadt, jae ick voorwaer, 

300 u proces staet schoon, hoort mijn vermeten, 

brengt slechts gelt, ten dient niet vergeten". 

1) Babbelen, praten. 2) hs. "somma mesgen spelen," hetgeen geen zin heeft. 
3) Over den schouder, minachtend. 
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Jae, al is sack I) en stucken altemael te soecken, 

sulcks, dat men se in hondert sacken niet en weten 

te vinden, noch in hoornnen 2) ofte hoecken! 

Deese deurwaerders, daer die boeren nu op vloecken, 

die sullen noch duyvels aersgaet veegen, 
wiens schelmerij niet te schrijven is in hondert boecken : 

men hoort se te hangen aen boomen in allen wegen. 

Notarissen, secretarissen, ter plichticheit genegen, 

310 griffiers, tresoriers, pensionarissen, wilt mee inschrijven ; 

roedragers, bosdragers, penlickers, tracteert mee te degen, 

tollenaers, excijs-pachters, die mee wonder bedrijven, 

rentemeesters, dijckgraven, die hem selffs connen gerijven; 

mergengelt- en tiende-penninck-gaerders, wilt niet versuymen 
die menigen prachel 3) vinnen tot haerder verstijven, 
en deurt innemen en uytgeven besmetten haer duymen, 

sij en schietender niet in, dat sijn die costuymen, 
alle diensten sijn smerich 4), elck wil genieten 

t gemeen lant draecht die cost, dit mach wel ruymen, 

320 so dat de groote poelen in de cleynen vlieten ! 

Sarganten, dieffleiders, ofte hoe men se hieten, 
die van t quade aes leven, ick seght u goet ront, 

heymelijcke wroegers die men behoort te hangen aen sprieten ; 

nachtschouten, voert mee in der hellen gront. 
En deese gierige wracken met giericheit deurwont 

die sal ick noch met dat helsche laff 5) laven, 
die niet en dencken dan om haer eyghen mont, 
slachtende den rijcken man 6), die noyt een gaff gaven, 
hoe sal ick dees christenen noch int helsche graft graeven, 

330 die opten naem die sij draegen alleen betrouwen nu 

en arger dan Turcken daegelijcks haer draff draeven, 
al draegen sij t evangelium in de mouwen 7) nu. 

Wie sou mijn dit gemeen volck connen onthouwen nu, 
haeren ijdel woorden en wercken mach mijn verblijen, 
ten is niet dan opt t sant daer eick op gaet bouwen nu, 

1) Linnen zak waarin de processtukken bewaard werden. 2) Hoeken. 
3l Roof? P f) zit wat aan. 5) drank. 
6) De rijke man uit de gelijkenis van LAZARUS namelijk. 
7) Al zijn zij nu ketters. 



244 

t sij mans off vrouwen nu sijn sij vol pertijen, 

deen, seg ick, gaet benijen en dander bestrijen, 
tis al vol herezijen 1), dus set die hel wijt open. 

Soeckt onder t gemeen volck mee sonder vermijen 

340 ghij sulter bedroch in vinden, ontallick bij hoopen : 

Als corencopers die dick haer eygen coorn opcoopen, 
al en wilt nu niet noopen, dat doet Godts seegen, 
men siet se wel in steen en dorpen rijen en loopen, 
en coopent op eert compt off gewassen is te deghen ; 

sij maecken een buydel, wie isser tegen 
het sijn doude plegen, also men wel sien, 
wat baet dat den armen ten swaersten weegen 

sij gauderender tsom plecken off diet sou verbien 2) 
Wie darff nu spreecken voort profijt van de schamel lien, 

350 en mogen dees dieven nu niet wel vollen haer sacken? 

Backers copen die semel bij lasten, also men wel sien, 
die sij met omgans 3) coorn int broet gaen backen ; 

brouwers, die vijt schellingsbier geven voor veertich placken 4), 
daar sij t volck mee verlackeu met macht, sijn blijcken, 
haer bierslijters onderwoeckeren, hoor dij wel gij quacken 5), 
so sijn sij dan vast ende en mogen niet wijcken, 
so geeft hij hem t bier so dier als hij wil, dit sijn pracktijcken, 
hoe sal ick se noch pijnen in dat helsche vier wel, - 

als er dan comen dees arme borstelluy 6) strijcken 

360 die vercoopen se enckel-biers-borstel voor borstel-vant-dubbelt-bier ivel; 

biertappers weten nu mee van t brouwen die maenier wel, 
wadt sij mee sonder bostel ofte pet-gallich 7) dick brouwen nu; 
En schrijven met een dubbelt crijt, sij doent oock hier wel; 
v66r men dubbel-school 8) en achter bordeel houwen nu. 

Hoe die Calis-vaerders 9) rekening doen, mach men aenschouwen nu 

die met anderluy gelt uytvaeren en laeten t haer thuys blijven. 
Parsmeesters 1°) en sijn niet wel te betrouwen nu, 

1) Ketterij. 2) Op sommige plaatsen profiteeren zij ervan, die het moesten verbieden. 3) Bedorven. 
4) Voor meer dan de dubbele prijs. 5) Schreeuwers, (eigenlijk reigers). 6) Van borstel: brouw-afval. 
7) Gal-pitten. 8) Dobbelschool. 9) Vrachtvaarders die de wol van den stapel te Calais halen, en meestal 

voor verschillende handelaren opdrachten hebben om wol te koopen. 10) Het laken werd op persen gerekt, 
onder toezicht van persmeesters. 
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die met der porjen gelt haer eygen coopmanschap verstijven, 

trapenierders, die de caerdewoll) conden onder die fijnen wol wrijven 

370 waer deur sij beclijven, dat sij niet int verhaeren vaeren 2), 
die welcken heur wevers om te weven dick bekijven, 

som willen uyt een laecken twee of drie pont gaeren spaeren; 

ick wil se om heur fraye dieverij bij mijn dienaeren paeren, 

want sij sijn vals ende loos in haer hanteringe. 

Het sijn nu aerdiger dieven dant in voorleen jaeren waeren, 
ten hiet evenwel niet langer so, maer pracktiseringe. 
Molenaers sijn mee diefachtich in haer neringe, 
die bij andere luyden coorn haer vercken mesten, 

heur coorn-eyerkens 3) gelden wel, dit is studeringe 

380 en sij hebben veeltijts die vetste paarden en beesten. 

Deese laeckencoopers sijn mee al subtyle geesten, 
die ongecrompen laecken voor gecrompen slijten, 
en setten raemen binnenshuis 4) daer sij t laecken op leesten 5) 

t brengt hem proflijt an al ist dat syder d armen mee beschijten. 
Soude ick die linnelaeckencoopers al haer gebreecken verwijten, 
ken sout in drie daegen niet connen vertellen : 

sij verderven die neeringe, wie machet spijten, 
haer bedroch voordert seer t proflijt der hellen ; 

Comens, die t slimste onder ende t beste boven stellen, . 

390 die connen goe soffraen van witte ouwe rijs maecken, 

die sij daer onder mengen, dees valsche gesellen, 

sij sullen met haer vals wegen in des duivels prijs raecken. 

Wie sou d'impost-maenders ende de pachters van de excijs laecken, 
wiens boosheyt te gr.oot is hier te seggen nu: , 
dees sullen eeuwich t helsche affgrijss smaecken, 

dus en mach ick u huyden haer booscheit niet te vollen uytleggen nu. 

Weerdeyns al ist drooch weer, sij houwent in dreggen nu 6), 
om haer gemachte, al gaetet die gemeente tegen. 

, Brootwegers crijgen thuys leckere weggen 7) nu, 
. 

400 om deur die vinger te sien, wadt baetet verswegen ; 

1) Slechts de mindere wolsoort mocht met de kaarde bewerkt worden. 
2) Dat zij geen last van het verharen hebben. 
3) Eieren van kippen die met (gestolen) koren gcvoed worden. 
4) De ramen moesten juist buiten staan. 5) Ijeestnnrekken. 
6) De waardijns die met droog weer hun werk doen moeten, maar het laken nu in de reggen (rekken 

iangen laten. 
7) BroodeD. 
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Bierpeylders, croongeltjaegers die jichte dregen 
waer deur sij niet te degen de maet werderen ; 
Schoenmaeckers die mettet leer valscheit plegen, 

Vleyshouwers die schapenvleysch vercoopen voor weren 2), 
noch connen dees vleyshouwers aerdigh practiseeren, 
waerom ick se moet eeren, als die voor mijn vercoren sijn, 
die de francijnmaeckers vercopen, daer veel op verteeren, 
die vellen van de calveren eer die gebooren sijn, 
daer sorr,tyts drie off vier gulden off te vooren sijn, 

410 dies can dees practesijns wel in mijn net mijnen ; 
En oock dees ossenweyers, die in practijcken doctooren sijn 
die connen met drayen van t hooft 3) maecken dat de ossen vet schijnen, 
tis dan al vet dat men tast, dees sullen te met quijnen ; 

Timmerluy, metselaers connen wel bij de dach wercken 

maer alst hoopwerck4) is, connen sijt bet pijnen; 

sij besorgen elck na sijn gelt, so men mach mercken; 

Schrijnwerckers hoe seer sij snercken 

connen 't volck wel met licht werck en quaet hout bestieren, 
in dachuer futselen sij als geleerde clercken, 

' 

420 dus voert se in den affgront, ghij helsche dieren. 

Dees scheepmaeckers weeten van brootdronkenschap hoe sij welig tieren, 

_ sij loopen en sweeren, t gaet boven schreven 5), 
den teerstock int nij hout 6) sij niet en vieren 

al wert den schipper bedorven, wadt leyt daer an bedreven ? 

Medecijns, churguyns, met al dier aencleven, 

versuymen menych mensch haer leven en haer gesonde leen, 
daer hem geen schelling aff en compt, moet men hem een croon geven. 

Sij hebben meest Bachuys verheven in allen steen, 
dese smits, die welcke dat quaet ijser smeen 

430 en vercopent voor nieuw, ick en wilt niet heelen. 

Dese leydeckers groot ende cleen, 
die opt dack int sonneken dick leggen en speelen, 
maer hoe sijt riet en cley reeckenen?), mach mij niet vervelen, 
daerom sullen sij noch duyvels eersgadt lecken ; 

Cuypers en hebben ook groote, wije keelen, 

1) Jichte draegen i 2) Ramsvleesch. 3) Door niet te kijken nml. 4) aangenomen werk. 5) Buitende perken. 
6) Het nieuwe hout? 7) In reken, rijen leggen7 en woordspeling met: in rekening brengen. 
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dat doet die brouwers haer bier niet veel strecken; 

Wollenwevers die haer met dieverij bevlecken, 

Stoeldrayers, sackendraegers, die de tulpot 1) beminnen, 

Houtsagers sijn een deel lichte vogels tallen plecken, 

440 sij verdrincken som so veel als sij winnen ; 

Wielmaeckers, bloockemaekers, dienen niet so trouw sen winnen 

al gingen sijt jaer in voorleden jaeren beroemen, 

Houtcoopers slocken de scheepmaeckers binnen 

so dat som van de scheepmaeckers tuytkercken 2) coemen ; 

Ghij en sout mij niet veel groote schippers noemen 

off ick seg, dat sijt steelen, al waert dat sij hier al gelijck waeren : 

sij hebben die matschudding 3) tot haerder vroemen 4), 
so dat se heur reders bijster, en hem selffs rijck vaeren. 

Wisselaers, financiers, banckiers die t goet met practijck gaeren; 

Goutsmeen, tinnegieters, die valschelijk assayen, 
dees sul dij t saemen tottet eeuwich versijck 5) spaeren. 

Placsalvers, die meest niet dan leugenen crayen, 

Coperslaegers, die voor nieuw cooper t volck met out payen, 
Dese larycatten die so mennighe onnutten clap clappen, 

Brousters, wringsters dees wijste gayen 6), 

Wijntappers, die t volck dick uyt eenen verkeerden tap tappen ; 

Hopcoopers connen die brouwers wel mede met een sotscap cappen 
met heur valsche hop, dus sullen sij noch in mijn kaecken blaecken, 

Slepers, meters die mennich onnutten snap snappen 

460 t sluyt somtijts so veel ofter een deel quaecken 7) spraecken; 

Snijers die voor hem selffs hoosen van anderluy laecken maecken, 
dies ick se met ander dieven wel verhoogen mach, 

t compt hen selfts thuys, dus connen sij wel aent laecken raecken 

noch en steelen sij niet meer dan in haer oogen 8) mach; 

Heeckelsters, kempsters, so men wel betogen mach, 

sijn quae clappeyen, die gaern over een hant wercken 9), 

sij weten van elckseen dat, daerom ick se wel voogen 6) mach, 

1) Tulpot, afgeleid van tullen = zwelgen. 
2) Te Uytkerke komen, aan lager wal geraken. In het spel van Aerm in de Beurse van Everaert zegt 

A. i. d. B., dat hij buiten-verblijven heeft: "te Broodscnde, te Bystervelt... t Huut Kercke" reg. 370. 3) Mat- 
schudding = afval van het graan. 4) Tot hun voordeel. 5) Ziek worden. 6) Papegaaien. 7) Reigers. 

8) Woordspeling met de oogen van de naalden. 9) In het hs. fant, dat geen zin heeft; over ecn hand, 
in tegenstelling tot de beide waarmede zij het moesten doen. 10) Ik haar wel zal aanstaan. 
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en kennen niet eens op haer eygen schant mercken. 

Met schilders, glaesmaeckers, beeltsnijers ist mee van t vercken 1), 

47o die met heur fantasijen t volck stellen die vuycken. 
Velledelers die so veel van haer hant snercken, 
drincken so droncken dat sij hem die vellen laeten ontduycl;en. 
Keurmeesters connen nu list gebruycken, 
die aent koeyenvleysch ruycken, oft een tuchtich beest is, 
dan steecken sij hem met die hant in den sij, of int dun van de buycken 
daer sij aen sien off de koe calff draecht daer die vleyshouwer off 

[bevreest is, 
maer hoe sijt vuyl oft schoon schouwen, dat dunck mij dat meest is 

om theylige laff, dit sal seer tot onzer baet baeten, 
dus mach men wel seggen dat haer dingen niet waerdigh een veest is, 

480 als niemant bekeurende, dan die sij met eenen grooten haet haeten. 

Appelcoopsters sullen haer dieverij veels te laet laeten, 

diet volck met meeten en weegen connen neerstelijcls bedriegen, 
al wegen sij valschelijck sij connen wel eenen praet praeten, 
om een duytwers waers sullen sij wel thien leugenen liegen; 

Apteeckers, cruyeniers connen t volck met beuselingen wiegen 
die t volck leugenen en leuren vercopen, dat van straet vergacrt is, 
hoe salt met haer sielen ter helle vliegen, 
want sij geven voor een stuyver, dat geen penninck waert is ; 

Lombaerden, wouckeraers, daer den duyvel off vervaert is, 

4go sullen hem noch aen duyvels aersgadt veegen, 
wiens groote wouckerije in de hel vermaert is, 
so dat se steden verderft, wadt baetet versweegen; . 

Suyvel-coopers tot alle fockerij 2) genegen 
diet suyvel te degen thuys sleepen bij hoopen, 
en Vriessche-botter voor Hollantsche wegel1, 
en met voorcopen alle die landen doorloopen; 

Vischwijven, die veeltijts versche visch uyt doen roepen, 
al ist dat se drie off vier daegen in de been bend 3) gelegen heeft; 

Uytdreechsters, die hem nu meest bedroopen, 

5oo dat se coopen van die gheen, die t qualijck gecreegen heeft; 

Droochscheerders, die in valscheit nae sijn oude pleegen leeft; 

Anslaegers 4), vellewasschers, die heur welvaren verdrincken; 

1) Is 't ook niet in orde. 2) Oplichterii, zie ook hiervoor blz. 227 noot 2. 3) In de ben. 4) Hij 
die de lakens in de ramen aanslaat, bevestigt. 
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Die mandemaeckers en seylmaeckers die t lavoyt 1) te degen geeft; 

Speckwijven, vogelteeven, die haer cleeren van vetticheit blincken; 

Knijncoopers, die knijnen en vogels vercoopen, die stincken; 

Messemaeckers, harnisvegers, die tegen t oorloch vertroeyen 2); 

Waegenaers, schuyte-boeven, dees slimme bincken; 

Naysters, spinsters, nopsters 3) sijn een deel lichtekoeyen; 

Vollers, die t somers haer winst verpoeyen 4), 
5 Io en swinters loopen schoeyen om den ouwen 5) ; 

Binnenlansvaerders, soutcoopers die t spel vermoeyen 6); 
Linnewevers mach men t gaeren niet wel betrouwen, 

Steenhouwers, pottebackers, wilt mee onthouwen ; 

Seepsieders, olyslaegers, wilt mee verclicken; 

Bontwerckers, pelsers, leertouwers die valschelyck touwen; 
En dees turffvoerders wil ick meer op micken, 
die welcke so bedriechgelijck den turr{ schicken, 
die best uytpicken, die leggen sij boven; 

Turftdregers, volsters, die den tulpot licken, 

520 en verteerent met slicken, dat sij winnen met sloven; 
Den coopman mach men niet langer geloven; 

Harinckpackers, vispackers hebben vremde kuyren; 

Stierluyden wilt mee in de hel vertoven, 
want sij steelen van heur reders tot allen uyren; 
Boeren twisten vast tegens haer gebueren, 
d een d ander t lant onderhueren, dan mogen sijt niet betaelen, 

_ t welck den armen dick moeten besueren, 
want sij weeten de huer uytet suyvel niet te haelen; 

Schrijft dese vischers mede sonder faelen, 

530 die steelwijs visschen met anderluy netten; 

Heymelycke boerdeelhouwers sal ick in de hel doen daelen, 
die goeylui kinderen bij wijffs mans 7) setten; 

Roffsters, coppelsters, wilt mee op letten, 

die goeyluy-kinderen verraen, wilt hier nae loeren, 
om een nieuwe keurs, mouwen off sletten 

dees suldij altsaemen ter hellen voeren, 

1) lavuitgeven, luibakken? 2) Zich verheugen op. 3) Vrouwen die de vlasknoopen uit de lakens 
verwijderen. 4) Verdrinken. 5) Om den ouwen ? 2 6) Het spel vermooien, misschien : valsch spelen ? 2 

7) Bij getrouwde mannen 8) Lorren. 
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dees dortse 1) maechden, dees heymelycke hoeren, 
die veel rumoeren in een stede verwecken, 

en willen al voor maechden deurgaen, men moetse niet roeren, 

54o al laeten sij haer somtijts wel in een houckgen streecken 2); 

Clappers, clappeyen, dees fileynde becken, 
die niet dan achterclap van de luyden spreecken, 
en willen heur boosheyt met een ander decken, 

sij vergeten die vlecken van heur selffs gebreecken; 
Dees vrouwen, die nu vol pomposicheyt steecken, 

' 

moeten ses ellen laeckens tot een tabbaert geheel hebben, 
dat se om ende om dubbelt compt, wat vreemde treecken, 
ist mouwen, ist clet, sij moetent al van fluweel hebben, 

saye, camelot weerschijn, mach nu geen deel hebben : - 

540 - ,?Dienstmaechdel1, die niet veel hebben, draegent", hier wel op let, - 

een halsdoeck met dubbelde lubben moeten sij om haar keel hebben, 
so hooch datter t hooft met ooren gans in steeckt, met paerlen beset, 

die slippen van die doeck staen om hooch opte schouderen gespelt aent 
. 

[clett 3), 
so staet se voor wijt open, en grijnst als een wan, 
also staet dat niet maechdelijk, het hoort te bedt; 

wrongen in de doeck, om de huyff deur te sien, siet dit malle goet aen ; 
dit doen se al om te comen onder den man; 

een hooch voorhooft te crijgen, sij nu list gebruycken 
met een pecklap 4) trecken sij nu het ouwe haer daervan, 

560 daer leggen sij dan vlechten van anderluy haer, dat heet men pruycken, 
dat leyt en crult so wilt, een man mach brueck opluycken, 
dus gaen die cackjoffers haer nu vercieren, 
stinckende van hoverdye, men macht wel ruycken, 
met fortigaelen 5) an haer kuers off coelcousen 6), dit sijn die manieren, 

daer staettet t lijff als een clock, quaet om bestieren, 
al droegen sij de tonne alle daegen, 
als ghij int heimelijck bij haer compt en behoeftsse niet te vieren, 

want daer isser som die so gaern onder laegen; 
Wie sou die hoverdij van die mans off vrijers gewaegen ? 

1) Dortsche maechden, misschien een woordspeling met dart = dartel ? P 
2) Streelen. 3) Kleed. 4) hs. pocklap. 
5) Fortigaelen, verbastering van vertugadin = hoepelrok (deugdbeschermer). 
) Coelcousen, spotnaam voor hoepelrok. 
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57o Dees moet ick jaegen int helsche codt, 
want t is al damast, dat men nu siet draegen, 
dan hebben sij craegen van drie off vier gulden, ten is geen spot, 
t moet al gevoert sijn met sije, fluweel, carmesije, off camelot, 
een paar hoosen van drie pont vlaems, besiet dees pronckers, 
t silver hangt aent rappier en poeyngaerts, als waert snot; 

schrijft dese jonge conventualen, dees straet-jonckers, 
die daer loopen bij donckers, snachts en ontijen sluypen, 
so dat se geacht werden met den dronckers, 

die niet anders en doen dan sitten en suypen, 

580 alle smoorpotten omwroeten, slachten de ruyppen 
connen sij dan een eerlijcke dochter, een goet mans kint becruyppen, 
dan ist al heel fray, dus houwen wij de registers. 
Dese stoepjoffers hoe gaen se som cruypen, 
dese Venuskinderen, deese ondiere 2) vrijsters, 

sij en weeten niet hoe sij gaen willen, de slocklijsters, 
daer sitten sij verciert als goddinnen excelent, 
t haer op pruycken gesnort, besiet dese kolrijsters, 
al staet het wesen wadt hoerachtich, het laet proper en gent 3) 
dan weten sij de vrijers te beclappen, die daer sijn omtrent, 

5go compter dan een vent die haer wil vrijen, 
is t een heckspringer, die van 't harnis ruyckt '): die is pertinent; 
anders ist : "laet den platbroeck staen besien" ; 
Al ist dat se hem somtijts schoone woorden bien 

sij meenent gans niet maar setten hem schraege 5); 
maer ick sie daer wonder bij nacht aff geschien 
dat sij haer laten vellen in een hoeckgen en vallen omlaege. 
Dees veruwers bruycken haer list alle daege, 

hangen t laecken in den roock op dattet sou blau schijnen; 

clapten ick van de verubetten 6), al dat ick saege 
600 ick soude beschamen dees practisijnen; 

Vergeet oock niet desen droncken swijnen, 
die de besten wijnen daegelijcks swelligen, 
alle daech even droncken so dat se quijnen, 

1) Rupsen. 2) Nietswaardig. 3) Staat bevallig. 4) Een flinke jonge kerel. 5) Houden zich dwars? 
4) Uitdrukking uit de draperie: de slecht geverfde lakens werden met een teeken van "veruw bet" 

(verf beter) voorzien; bedoeld zijn hier waarschijnlijk de handelaars die ?verubetten" voor gloed geverfde 
lakens verkoopen. 
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en geheel verdwijnen gelijck verdorde telligen; 
Oock dese bierbuycken, die als verwesen welligen 
met grooter naerste heur selvigen plaegen; 
Die sulckx niet en is en darft hem niet belligen ; 

' dit sijn duyvels martelaers, hoort mijn gewaegen ; 
Dees veel-luy en speelluy, mijn oock wel behaegen 

61o die sullen al noch claegen en eeuwich suchten 

wanneer sij sullen voelen haer conscientie knaegen, 
en voor die helsche vlaegen beginnen te duchten, 

Dus moechdij elck sijn gelooff syen aen sijn vruchten. 

Hier mee willent wij besluyten; hoort, mijn gesellen: 
roert alle u aersgadt so clinckcn die bellen ! I 

Finis. 

1) Weelderigen, 


